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Inleiding

Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen en steeds meer mensen

worden opgenomen in het ziekenhuis. Het RIVM verwacht een piek van 500 COVID-patiënten op de

IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt en de kwetsbaren in de

samenleving worden beschermd tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt

het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het

kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Dat kan alleen als we het

samen doen en iedereen zijn of haar bijdrage levert.

Houd aandacht voor de basisregels

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd

bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder

beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te

voorkomen.

Basisregels:

● Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.

● Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

● 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.

● Schud geen handen.

● Was vaak en goed je handen.

● Hoest en nies in je elleboog.

● Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Vergaderen en theorie examens

Vergaderingen kunnen ook binnen de nieuwe regels doorgaan. Het is hierbij belangrijk om de

basisregels te waarborgen en de 1,5-meter-maatregel als norm aan te houden. Ook is het verstandig

om het sociale aspect rondom vergaderingen te beperken.

Voor de theorie-examens bij de KNVvL hebben we gekozen om de regels van het onderwijs te volgen.

Naast de basisregels geldt dat examenkandidaten een mondkapje moeten dragen bij verplaatsing in

het gebouw. Het mondkapje mag af als je plaatsneemt om het examen af te leggen.
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Clubkantines en (eindeseizoens) feestjes

Voor (club)kantines gelden dezelfde regels als voor de horeca. Een QR-code is verplicht, zowel binnen

als buiten op het terras. Afhalen mag zonder QR-code, maar dan moet het afhaalgedeelte van de

kantine duidelijk afgescheiden zijn van de rest van de kantine.

Feestjes aan het einde van het vliegseizoen zijn heel gebruikelijk binnen onze sector. Als een feest

wordt georganiseerd in de clubkantine, dan gelden hier uiteraard de regels voor de horeca (zoals de

QR-code). Het is verstandig om ook als een andere locatie dan de kantine wordt gebruikt, de

QR-code te vereisen. Naast de gezondheidscheck uiteraard.

Horecaregels van de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronato

egangsbewijs

Indoor luchtsporten

Voor indoor (lucht)sporten zoals indoor model- en dronevliegen is een QR-code verplicht.

Outdoor luchtsporten

Er geldt geen QR-code plicht voor buitensport, dus ook niet voor de luchtsport. In de praktijk wordt

bij een aantal luchtsporten weliswaar buiten gevlogen of gesprongen, maar zijn de sporters vaak

samen binnen tussen de vluchten of sprongen door. Parachutespringen is zo’n voorbeeld. Het advies

is om in deze gevallen ook de QR-code check in te voeren.

De huidige NOTAM blijft onveranderd. Toch worden een aantal verscherpingen doorgevoerd. Het

ministerie kiest i.v.m. de complexiteit er niet voor om dit te vatten in een NOTAM.

Hieronder de letterlijke tekst van DGLM

Bovenop de geldende maatregelen zoals beschreven in de huidige NOTAM is vanaf 6 november de

mondkapjesplicht voor contactberoepen actief. Dit is in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

als volgt opgenomen per 6 november 2021:

Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen

1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden

verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.

2. Het eerste lid geldt niet voor:

a. personen tot en met twaalf jaar;

b. sekswerkers en hun klanten;

c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het

contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment

dat de klant een mondkapje draagt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
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Naast de bovengenoemde uitzonderingen is specifiek voor de luchtvaart het volgende relevant:

● Het geven van training/instructie/examens in een vliegtuig wordt als een contactberoep

gezien, zoals bijvoorbeeld bij een vliegschool het geval is. Hier is de mondkapjesverplichting

dus van kracht;

● ‘In-house’ training van een bedrijf welke niet plaatsvindt in een publieke binnenruimte wordt

niet als contactberoep gezien, de mondkapjesverplichting is daar niet van toepassing;

● In een cockpit waar geen klantcontact plaatsvindt is geen sprake van een contactberoep, en

is er geen mondkapjesplicht;

● Voor (lucht)sporten, zoals parachutespringen, gelden de regels voor sport. En voor sport

geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht (artikel 2a.5, aanhef en onder a, Tijdelijke

regeling maatregelen covid-19);

● Voor contactberoepen die volledig buiten plaatsvinden, zoals tandem paragliden en tandem

paramotor vliegen, lijkt het dragen van een mondkapje niet heel makkelijk en wellicht zelfs

gevaarlijk wanneer deze voor je ogen kan schieten bij hogere snelheden. Daarmee is een

andere uitzondering voor de mondkapjesplicht relevant. De verplichting geldt niet indien het

dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader

van beroep of bedrijf onmogelijk maakt (artikel 2a.8 Tijdelijke regeling maatregelen

covid-19). DGLM is van mening dat dit voor de genoemde contactberoepen in de buitenlucht

van toepassing is.

Meer info:

Ga voor een volledig overzicht van de maatregelen die vanaf 6 november gelden naar

Rijksoverheid.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen

